
ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน สังกัด สพท. ชื่อโครงงำน
1 บ้านหนองใหญ่ สพป.เลย เขต 2 จิตอาสาพัฒนาอ่านเขียน
2 บ้านห้วยตาด สพป.เลย เขต 1 ฮอร์โมนวัยว้าวุน่ สร้างสมดุลความดี
3 บ้านโนนเมือง สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 สานสายใย ร้อยหัวใจ คนต่างวัยในชุมชน
4 บ้านวังยาว สพป.เลย เขต 3 สามัคคี ไม่มีพัง
5 พงัโคนวิทยาคม สพม. เขต 23
6 บ้านเทือ่ม สพป.อดุรธานี เขต 4
7 บ้านเปือยทานตะวันพทิยาสรรพ์ สพป.สกลนคร เขต 2
8 อดุรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20
9 บ้านหมากตูมดอนนายาง สพป.อดุรธานี เขต 1
10 สงเปือยวิทยายน สพป.กาฬสินธ์ เขต 3
11 บ้านโพนจาน สพป.นครพนม เขต 2
12 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 จติอาสาพาน้องท่องอาเซียน
13 บ้านท่าเสียว สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 ร่วมคิดร่วมท าน าความดีสู่พีน่้องและชุมชน
14 โพธิไ์ทรพทิยาคาร สพม. เขต 29 การฝึกวินัยโดยใช้กจิกรรมประจ าวัน เพือ่ส้รางวินัยให้กบันักเรียนโรงเรียนโพธิไ์ทรพทิยาคาร
15 บ้านถ  าแข้ สพป.อบุลราชธานี เขต 2 สร้างจติอาสา พฒันาส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติตามศีล 5 พาครอบครัวอบอุ่นหนุนชุมชนเขม้แขง็ถวายองค์ราชินี
16 บ้านโนนเขอืงจงเจริญ สพป.อบุลราชธานี เขต 5 ค่านิยมหลัก 12 ประการ สืบสานสายใยท าดีด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชัน
17 บ้านโนนยานาง สพป.อบุลราชธานี เขต 3 คุณธรรมสร้างอาชีพ ประทีปจติอาสา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
18 บ้านน  าเขยีว สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมใจพฒันา รักษาส่ิงแวดล้อม น้อมถวายพอ่หลวง

ณ อำคำรสุรพัฒน์ 2 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยสีุรนำรี จังหวดันครรำชสีมำ

(มัธยมศึกษำตอนต้น)

ล ำดับกำรประกวดโครงงำนคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์ ระดับภำค ครัง้ที ่14/2559
ระหวำ่งวนัที ่17 - 18 สิงหำคม 2559

กลุม่ที่ 1.1 ล ำดับกำรแข่งขันประจ ำ วันที่ 17 สิงหำคม 2559



ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน สังกัด สพท. ชื่อโครงงำน
1 โนนสะอาดนาดเหมือด สพป.สกลนคร เขต 3
2 ท่าเพลิงเหมืองแร่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป.กาฬสินธ์ เขต 1
3 กาฬสินธ์พทิยาสรรพ์ สพม. เขต 22
4 บ้านผักแว่นอนามัย สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 ปลูกฝังจติอาสา พฒันาคุณธรรม น้อมน าความพอเพยีง
5 ชุมชนบ้านผ า สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 เหยยีบย่ าก าเบาๆ บรรเทาโรค
6 โคกล่ามพทิยาคม สพม. เขต 27 ลูกอมหญ้าหมอน้อย คอยช่วยสิงห์พน่ควัน
7 บ้านหนองหัวหมู สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ต้นกล้าความดีส่งเสริมการอา่นถวายในหลวงเฉลิมพระเกยีรติ 70 ปี ครองราชย์

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน สังกัด สพท. ชื่อโครงงำน
1 ผดุงนารี สพม. เขต 36 รวมพลังจติอาสาพฒันาบ้าน วัด โรงเรียน เทิดไท้องค์ราชัน
2 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต 1 ดอกไม้แห่งความดี สร้างวิถชีีวิตใหม่ เยาวชนพฒันากา้วไกล เทิดไท้องค์ราชัน
3 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป.ขอนแกน่ เขต 5 ปลูกความดีด้วยนิทานและหนังสือ
4 บ้านแดงใหญ่ สพป.ขอนแกน่ เขต 1 น้อมน าท าความดี พทุธชยนัตี 2604 ปี แห่งการตรัสรู้
5 บ้านโนนขา่ สพป.ขอนแกน่ เขต 2 ฌาปนกจิ ประสานใจ ในชุมชน 
6 หนองกี่พทิยาคม สพม. เขต 32 พลังแห่งความดี พลังแห่ง น.พ. น้องพี ่แด่ราชินีและองค์ราชัน
7 ภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 สร้างนิสัยเด็กไทย ใฝ่คุณธรรม น้อมน าความดี แด่มหาจักรี องค์ราชัน

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน สังกัด สพท. ชื่อโครงงำน
1 บ้านสระทอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 สร้างฝันตามรอยพอ่ พอเพยีง
2 บ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1 9 ค าตามรอบพอ่สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกฟืน้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
3 นิคมสร้างตนเอง สพป.บุรีรัมย ์เขต 2 เยาวชนไทยใส่ใจคุณธรรม น้อมน าจติอาสา น าพาเศรษฐกจิพอเพยีง
4 บ้านท่าเล่ือนสามัคคี (คส.5 อปุถมัภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4 เด็กดีวิถพีทุธสุขสุดด้วยจติอาสาพฒันาชุมชน
5 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 จติสาธารณะของลูกราชสีห์
6 บ้านใหม่เจริญสุข สพป.นครราชสีมา เขต 5 พาน้องพีท่ าบัญชี ตามวิถคีวงามพอเพยีง หลีกเล่ียงส่ือไม่เหมาะสม
7 วัดหนองนา สพป.นครราชสีมา เขต 2 เพาะเห็ดนางฟา้ เลิกราโชเชียล เทีย่วท าดี ถวายองค์ภูมีมหาราชา

กลุม่ที่ 2.2 ล ำดับกำรแข่งขันประจ ำวันที่ 18 สิงหำคม 2559

กลุม่ที่ 2.1 ล ำดับกำรแข่งขันประจ ำวันที่ 18 สิงหำคม 2559

กลุม่ที่ 1.2 ล ำดับกำรแข่งขันประจ ำวันที่ 17 สิงหำคม 2559

วันที่ 18 สิงหำคม 2559
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